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Generelle forhold
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Disse generelle lejebetingelser er gældende i tillæg til den indgåede skriftlige lejeaftale. Lejebetingelserne er
gældende for alle udlejninger af udstyr fra Atletik TV, Dansk Atletik Forbund.
Lejekontrakten specificerer hvilket udstyr der lejes, lejeperioden, forsikring og pris.
Udstyret tilhører Atletik TV, Dansk Atletik Forbund.
Udlevering af udstyret kan forudsættes af gyldig billedidentifikation af lejer.

Lejepris, lejeperiode, ud- og aflevering
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Lejeprisen er pr. dag og for det aftalte og specificerede udstyr. Leje henover weekenden afregnes som en dag.
Udstyret udleveres efter en fælles kontrol for fejl, mangler og skader.
Lejeperioden starter på den aftalte afhentningsdag, hvor udstyret vil være klar fra kl. 9.00 med mindre andet er
aftalt. Evt. forsendelse faktureres lejer.
Udstyret afleveres på aftalte afleveringsdag inden kl. 16.00. For sen aflevering faktureres med ordinær dagspris
pr. overskreden dag.
Ud- og afleveringsadressen er: Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby.

Betaling, depositum, forsikring og afbestilling
10. Lejer betaler forud og senest på afhentningsdagen. Udlejer kan forudsætte udlevering mod depositum, der
returneres efter tilfredsstillende aflevering.
11. Udlejer pålægger lejeprisen en forsikringspræmie på 5% af lejeværdien.
12. Afbestilling kan ske frem til tre dage før aftalt afhentning uden beregning. Afbestilling fra tre dage før og frem til
aftalt afhentningstidspunkt faktureres med halvdelen af det aftalte lejebeløb. Afbestilling på afhentningsdagen
faktureres med det fulde lejebeløb.
Transport, opbevaring og tilstand
13. Udstyret transporteres forsvarligt af lejer og udlejer forbeholder sig retten til at godkende transportmidlet inden
udlevering finder sted. Lejer er forpligtet til at opbevare og anvende udstyret forsvarligt.
14. Udstyret må som udgangspunkt kun anvendes indendørs. Anvendelse af udstyret udendørs, i fugtige og/eller
støvede områder må kun ske efter aftale.
15. Udstyret skal returneres i samme tilstand og lejer har ingen adgang eller ret til at foretage adskillelse,
service/reparation og/eller anden modifikation.
Ansvar og reklamation
16. Lejer har det fulde ansvar for det lejede materiel fra det udleveres til det er modtaget af udlejer. Udlejer har ikke
ansvar for korrekt anvendelse af eller udbyttet af det lejede udstyr.
17. Udlejer kan ikke gøres erstatningsvarlig for lejers tab forbundet med anvendelse af udstyret.
18. Berettigede reklamationer fremsat i lejeperioden, kompenseres med forholdsmæssigt afslag i lejen fra
reklamationsdagen og indtil reklamationen er efterkommet. Reklamation efter lejeperioden og/eller aflevering
kompenseres ikke.
Skade på lejet udstyr
19. Lejer er forpligtet til straks at kontakte udlejer ved skade, tab eller mistanke herom af det lejede udstyr.
Råd og vejledning
20. Kontakt os på tlf.: +45 2180 9491 for spørgsmål eller behov for råd og vejledning.
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